
Cookiebeleid 
Meer weten over het gebruik van cookies op de site van LIN Videomarketing? Wij vertellen 
het je graag! Pak er gerust een koekje bij en lees ons het Cookiebeleid op je gemak door. 
 
 
Wat is een cookie? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden met daarin informatie die door een website op de harde 
schijf van jouw computer kan worden gezet. Als je een website bezoekt, wordt er een cookie 
opgeslagen op je computer, waardoor een website altijd weet wie je bent. Op die manier 
kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden. 
 
Ook de website van LIN Videomarketing gebruikt cookies. Het gebruik van cookies is zeer 
belangrijk om onze website optimaal te laten draaien. Maar ook de cookies waarvan 
bezoekers niet direct het effect zullen zien (zoals Google Analytics) zijn voor ons van groot 
belang. Dankzij de anonieme input van bezoekers krijgen wij namelijk een duidelijk beeld van 
hoe de website presteert en hoe we hem kunnen verbeteren. 
 
LIN Videomarketing cookies 
Door onze cookiemelding te accepteren geef je toestemming voor het plaatsen en uitlezen 
van cookies op Webnl.nl. De cookies worden gebruikt voor doeleinden die je kunt vinden in 
ons privacybeleid. 
 
Verschillende soorten cookies 
Bij de meeste cookies wordt toestemming gevraagd aan de bezoeker. Als bezoeker zul je 
dus eerst een melding ontvangen en dit moeten accepteren, voordat de cookies geplaatst 
worden. Er zijn drie soorten cookies. Analytische en functionele cookies zijn 
toestemmingsvrije cookies die worden gebruikt om het functioneren van de website te 
verbeteren en om het gemak van de gebruiker te vergroten. 
 
Functionele cookies 
Functionele cookies zorgen ervoor dat gebruikers in staat zijn om onze website en de 
functies op de website te gebruiken. Deze worden dus niet gebruikt voor 
marketingdoeleinden. Accepteer je deze niet, dan zullen sommige onderdelen van de 
website minder goed werken. 
 
Analytische cookies 
LIN Videomarketing gebruikt ook analytische cookies om de website te blijven verbeteren. 
Met deze tracking cookies kunnen we op basis van een gebruikersprofiel zien hoe bezoekers 
onze website gebruiken en hoe we de website kunnen verbeteren om de gebruikerservaring 
te optimaliseren. 
 
Google Analytics 
De website van LIN Videomarketing maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics 
maakt gebruik van cookies om LIN Videomarketing te helpen analyseren hoe gebruikers de 
site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website 
(met inbegrip van uw IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website 
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en 
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw 
IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te 
maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 



Marketing- en andere cookies 
Ook worden er cookies met marketingdoeleinden of cookies van derden geplaatst op de 
website van LIN Videomarketing. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bezoekers de meest 
relevante, gepersonaliseerde advertentie te zien krijgt. Ook helpen de cookies om ervoor te 
zorgen dat je de advertentie slechts een paar keer te zien krijgt. 
 
Cookies verwijderen of aanpassen? 
Wil je het plaatsen van cookies weigeren? Dat kan. Je kunt via de cookie-instellingen 
wijzigen door op elk apparaat afzonderlijk cookies te weigeren in de instellingen van je 
browser. Via onderstaande links wordt voor jouw browser uitgelegd wat je moet doen: 
 
Chrome 
 
Firefox 
 
Internet Explorer 
 
Safari 
 
Wijzigt ons cookiebeleid of de geplaatste cookies? Dan passen we ons beleid uiteraard aan. 
De meest recente versie van dit cookiebeleid heeft als datum 1 November 2020. 
 
Zo, nu weet je alles over de manier waarop wij cookies gebruiken. Is alles weer koek en ei 
tussen ons? Of heb je nog een vraag? 
 


